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สารคณบดี

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ไดดำเนนิการตามพนัธกจิหลกั
ในทุกดานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม คือ จัดการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาและวชิาชพีชัน้สงู ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี โดยมงุเนน
ความเปนเลศิทางวชิาการและคณุภาพตามมาตรฐานสากล มกีารผลติผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพทัง้ระดบัพืน้ฐาน
และประยกุตในสาขาตางๆ  ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเพือ่สามารถนำไปแกไขปญหาและพฒันาสงัคม
ของประเทศ อีกทั้งมีการใหบริการวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประเทศและทองถิน่ภาคเหนอื การทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม เพือ่รกัษาความเปนเอกลกัษณ
ของทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี ทั้งยังมีการพัฒนาระบบบริหารและจัดการ
ในทุกๆ  ดาน ดวยหลกัธรรมาภบิาลและสามารถพึง่พาตนเองได

รายงานประจำป พ.ศ. 2554 ฉบบันี ้  เปนการรายงานสรปุขอมลูผลการดำเนนิการตามพนัธกจิทีไ่ด
กลาวมา รวมทัง้การรายงานกจิกรรมตางๆ  ในรอบปงบประมาณ 2554

ภารกิจทั้งหลายที่สำเร็จลุลวงมาดวยดีในรอบปที่ผานมา เปนผลเนื่องมาจากความรวมมือรวมใจ
ของคณาจารย บุคลากรทุกสายงาน นักศึกษา และผูบริหารทุกระดับ ในนามคณบดีคณะวิทยาศาสตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จงึขอแสดงความขอบคณุทกุทานดวยความจรงิใจมา ณ โอกาสนี้

รองศาสตราจารย ดร. สมัพนัธ สงิหราชวราพนัธ
คณบดคีณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
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ปณิธาน

คณะวทิยาศาสตรไดยดึถอืปณธิานของมหาวทิยาลยัเปนกรอบในการดำเนนิงาน ดงันี้

“มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล
และเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนอื ใหเปนศนูยกลางทางวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู เพือ่อำนวยประโยชน
แกทองถิน่ภาคเหนอืและประเทศชาตโิดยรวม

มหาวทิยาลยัแหงนี ้เปนแหลงสะสม คนควา วจิยั และถายทอดความร ูตามหลกัเสรภีาพทางวชิาการ
โดยยดึมัน่ในสจัธรรมและคณุธรรม เพือ่ความเปนเลศิทางวชิาการ การประยกุต เผยแพร และการทำนบุำรงุ
ศลิปวฒันธรรม

บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกตนเปนผูที่รูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถ
ครองตน ครองคน และครองงานดวยมโนธรรมและจติสำนกึตอสงัคม”

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:172
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ลกัษณะองคกร

คณะวทิยาศาสตรเปนสวนงานวชิาการทีจ่ดัตัง้ขึน้ในป พ.ศ. 2507 ตามแผนการจดัตัง้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือที่คาดหวังจะใหเปนศูนยกลาง
ทางวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู โดยในป พ.ศ. 2554 คณะวทิยาศาสตรประกอบดวย 8 ภาควชิา ไดแก 1) ชวีวทิยา
2) เคมี  3) เคมีอุตสาหกรรม  4) ธรณีวิทยา 5) ฟสิกสและวัสดุศาสตร  6) คณิตศาสตร  7) สถิติ
8) วทิยาการคอมพวิเตอร 2 ศนูยวจิยั ไดแก  1) ศนูยวจิยัวทิยาศาสตรพหวุทิยาการ 2) ศนูยวจิยัวสัดศุาสตร
และ 2 ศูนยบริการวิชาการ ไดแก  1) ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2) ศูนยธรรมชาติวิทยา
ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนักงานคณะฯ ซึ่งประกอบดวย 5 งาน ไดแก  1) งานบริหารทั่วไป
2) งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  3) งานการเงิน การคลังและพัสดุ  4) งานนโยบาย
และแผนและประกนัคณุภาพการศกึษา  5) งานบรหิารงานวจิยั  บรกิารวชิาการและวเิทศสมัพนัธ

สถานทีต่ัง้: 239 ถนนหวยแกว ตำบลสเุทพ อำเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม 50200
โทรศพัท: 0-5394-3308  โทรสาร 0-5322-2268
http://www.science.cmu.ac.th
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สภาพแวดลอมขององคกร

ปรชัญา
วิทยาศาสตรดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอยางมีเหตุผล ผานกระบวนการวิจัย

เพื่อนำมาซึ่งองคความรูทางวิทยาศาสตรที่ผานการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สั่งสม และถายทอดมา
หลายชั่วอายุคน คณะวิทยาศาสตรในฐานะที่เปนองคกรการศึกษา จักตองใชองคความรูทั้งที่มีอยูแลวและ
พงึแสวงหาใหมเพือ่เพิม่พนูและเสรมิสรางภมูปิญญาของบคุคลใหตัง้มัน่อยบูนพืน้ฐานของความเปนวทิยาศาสตร
รูจักใชกระบวนการคิด การใชเหตุและผล เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศตอไป

ตราประจำคณะ สปีระจำคณะ

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:174
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วสิยัทศัน (พ.ศ. 2554-2559)
“คณะวทิยาศาสตรมคีวามเปนเลศิในการผลติบณัฑติและงานวจิยัในระดบัสากล”

พนัธกจิ
1) จดัการเรยีนการสอนเพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพในระดบัสากล
2) ทำการวจิยัทีม่คีณุภาพในระดบัสากล เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสรางขดีความสามารถ

ในการแขงขนัของประเทศ
3) ใหการบริการวิชาการแกชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นภาคเหนือ ประเทศ

และภมูภิาค
4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นภาคเหนือ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหยัง่ยนื

คานยิม:  “SCI-CMU”
Success การมงุมัน่ความสำเรจ็ตามเปาหมาย

Competitiveness การขยายความสามารถในการแขงขนั

Innovativeness การสรางสรรคภมูปิญญานวตักรรม

Collaboration      การทำงานรวมกนัเปนทมี

Morality การยดึมัน่ในศลีธรรมความดี

Unity การรรูกัสามคัคเีพือ่องคกร

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:175
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โครงสรางองคกร

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:176
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คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ

รศ. ดร. ประโยชน อนุจะนำ ศาสตราจารยเกียรติคุณ กิตติชัย  วัฒนานิกร ศาสตราจารยเกียรติคุณ ถิรพัฒน  วิลัยทอง ศาสตราจารยเกียรติคุณ ทวีศักดิ์  ระมิงควงศ
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

นายปรชีา  โกวทิยา ดร. วรีะชยั  ณ นคร รศ. ดร. สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ รศ. ปรีชา  ลามชาง
กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:177
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คณะกรรมการบรหิารประจำคณะ

รศ. ดร. สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

รศ. ปรีชา  ลามชาง
รองคณบดีฝายบริหาร

รศ. ดร. ปยะพงศ  เนยีมทรพัย
รองคณบดีฝายวิชาการ

รศ. ดร. จรียทุธ ไชยจารวุณชิ
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ผศ. ดร. อภนินท  นนัทยิา
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

รศ. ดร. สพุล  อนนัตา
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา

นายทองสุข  ติยะชัยพานิช
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร

รศ. ดร. อารยา  จาติเสถียร
หัวหนาภาควิชาชีววิทยา

รศ. ดร. จนิตนา  สริพิทิยานานนท
หัวหนาภาควิชาเคมี

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:178
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รศ. ดร. นวลศรี  รักอริยะธรรม ศ. ดร. เกต ุ กรดุพนัธ รศ. ดร. พศิษิฐ  สงิหใจ
ผอูำนวยการศนูยบรกิารวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี หัวหนาศูนยวิจัยวิทยาศาสตรพหุวิทยาการ หัวหนาศูนยวิจัยวัสดุศาสตร

–

รศ. ดร. ธรณนิทร  ไชยเรอืงศรี รศ. ดร. พษิณ ุ วงศพรชยั ผศ. ดร. บรรจบ  ยศสมบตัิ
หัวหนาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม หัวหนาภาควิชาธรณีวิทยา หัวหนาภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร

รศ. ทศพร  จนัทรคง รศ. สรุนิทร  ขนาบศกัดิ์ รศ. ดร. เอกรฐั  บญุเชยีง
หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร หัวหนาภาควิชาสถิติ หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:179
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ผศ. ดร. ยิง่มณ ี ตระกลูพวั ผศ. ดร. เพ็ญศิริ  ศรีบุรี
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ผศ. ดร. บูรพา  แพจุย ผศ. ดร. ชิตชล  ผลารักษ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ

ผชูวยคณบดี

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:1710



Faculty of Science | Chiang Mai University 11

หวัหนางาน

น.ส. ปทมา  จกัษรุตัน นายพร  พรมมหาราช นางอมัพร  ทพับรุี
หัวหนางานบริหารทั่วไป หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หัวหนางานการเงิน การคลังและพัสดุ

นางรสลนิ  วงคไชย น.ส.จริาวรรณ  อปุนนัท
หัวหนางานนโยบายและแผนและประการคุณภาพการศึกษา หัวหนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:1711
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บคุลากร

คณะวิทยาศาสตร มีอาจารยประจำ จำนวน 311 คน ดำรงตำแหนงศาสตราจารย 6 คน
รองศาสตราจารย 50 คน ผชูวยศาสตราจารย 92 คน และอาจารย 163 คน มบีคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ
234 คน โดยเปนขาราชการ 28 คน พนกังานเงนิแผนดนิ 108 คน พนกังานชัว่คราว 54 คน และลกูจางประจำ
44 คน

นกัศกึษา

คณะวทิยาศาสตร มนีกัศกึษาจำนวน 4,163 คน
โดยแบงเปนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี3,055 คน ปรญิญาโท 710 คน และปรญิญาเอก 398 คน

งบประมาณ

คณะวทิยาศาสตร มงีบประมาณดำเนนิการทัง้หมด 376,820,000 บาท โดยจำแนกเปนงบประมาณ
แผนดนิ 267,810,000 บาท และงบประมาณรายได 109,010,000 บาท

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:1712
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บคุลากร (จำแนกตามประเภท)
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สายวชิาการ 2554

70 คน

241 คน

สายสนบัสนนุ 2554

28 คน

108 คน

54 คน 44 คน

2 คน2 คน2 คน

สายวิชาการ สายสนบัสนนุ ลูกจาง

ป
ขาราชการ

พนักงาน พนักงาน
ผเูชีย่วชาญ

ผมูี
ขาราชการ

พนักงาน พนักงาน ประจำ รวม

เงินแผนดิน เงินรายได ความรูฯ เงินแผนดิน เงินรายได

2553 92 209 2 2 2 36 94 55 47 539

2554 70 241 2 2 2 28 108 54 44 551

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:1713
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อาจารย (จำแนกตามภาควชิา)
ตารางที ่1  จำนวนอาจารยจำแนกตามคณุวฒุิ

คณุวฒุคิณาจารย คณะวทิยาศาสตร ป 2554
ปริญญาตรี

1%

ปรญิญาโท
23%

ปริญญาเอก
76%

ภาควชิา
ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม

ชีววิทยา 2 9 41 52 2 9 42 53

เคมี - 12 63 75 - 7 69 76

เคมอีตุสาหกรรม - 2 12 14 - 1 13 14

ธรณีวิทยา - 1 17 18 - 1 18 19

ฟสกิสและวสัดศุาสตร - 12 45 57 - 11 49 60

คณติศาสตร 1 15 28 44 1 14 31 46

สถติิ - 16 5 21 - 14 7 21

วทิยาการคอมพวิเตอร - 15 8 23 - 15 7 22

รวม (คน) 3 82 219 304 3 72 236 311

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:1714
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ภาควชิา
ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม

ชีววิทยา 1 9 21 21 52 1 9 21 22 53

เคมี 1 10 22 42 75 1 9 23 43 76

เคมอีตุสาหกรรม - 2 4 8 14 - 2 4 8 14

ธรณีวิทยา - 4 6 8 18 - 4 6 9 19

ฟสกิสและวสัดศุาสตร 1 8 14 34 57 1 9 14 36 60

คณติศาสตร 3 8 7 26 44 3 8 8 27 46

สถติิ - 5 8 8 21 - 5 8 8 21

วทิยาการคอมพวิเตอร - 4 9 10 23 - 4 8 10 22

รวม (คน) 6 50 91 157 304 6 50 92 163 311

ตารางที ่2  จำนวนอาจารยจำแนกตามตำแหนงทางวชิาการ

ขอมลู  ณ  วนัที ่30 กนัยายน 2554

ตำแหนงทางวชิาการคณาจารย คณะวทิยาศาสตร ป 2554
ศาสตราจารย

2%

รองศาสตราจารย
16%

ผูชวยศาสตราจารย
30%

อาจารย
52%
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ปริญญาเอก
9.56%

จำนวนนกัศกึษา
ตารางแสดงจำนวนนกัศกึษาตามปการศกึษา

*จำนวนนกัศกึษาในป 2554 ใชขอมลู ณ เดอืนกรกฎาคม 2554

ระดับ
จำนวน (คน)

ป 2553 ป 2554

ปริญญาตรี 3,047 3,055

ปริญญาโท 912 710

ปริญญาเอก 397 398

รวม 4,356 4,163

นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร ป 2554

ปริญญาตรี
73.38%

ปรญิญาโท
17.06%
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งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรร ป 2553-2554

ประเภทงบประมาณ ป 2553 ป 2554
งบประมาณแผนดนิ (ลานบาท) 277.65 267.81
งบประมาณเงนิรายได (ลานบาท) 99.50 109.01
สดัสวนงบประมาณแผนดนิรายได (ลานบาท) 73:27 71:39
งบบคุลากร (ลานบาท) 236.59 225.59
งบดำเนนิการ (ลานบาท) 128.59 134.09
งบลงทนุ (ลานบาท) 11.97 17.14

รวม 377.15 376.82
สดัสวนงบบคุลากร (%) 62.73 59.87
สดัสวนงบดำเนนิการ (%) 34.10 35.58
สดัสวนงบลงทนุ (%) 3.17 4.55

สัด
สว
นง
บบ
ุคล
าก
ร

สัด
สว
นง
บด
ำเน
ินก
าร

สัด
สว
นง
บล
งท
ุน

59.87%
62.73%

34.10% 35.58%

4.55%3.17%
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อาคารสถานที่

อาคาร 30 ป (SCB 1) อาคาร 40 ป (SCB 2) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวม อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวม
(SCB 3) สถติ-ิคณติศาสตร (SCB 4)

ภาควชิาชวีวทิยา (BB) ภาควชิาเคม ี(CB) ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม (IMB) ภาควิชาธรณีวิทยา (GB)

ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร (PB) ภาควชิาคณติศาสตร (MB) ภาควิชาสถิติ (STB) ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร (CSB)

ศนูยบรกิารวทิยาศาสตร ศนูยธรรมชาตวิทิยา ศนูยวจิยัวทิยาศาสตร ศนูยวจิยัวสัดศุาสตร
และเทคโนโลยี ดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ พหุวิทยาการ

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:1818
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ผลการดำเนนิงาน
ตามพนัธกจิของคณะ

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:1819
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หนาวางครบั
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พนัธกจิที ่ 1
การผลติบณัฑติ

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:1821
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หนาวางครบั
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หลกัสตูร
ปจจบุนัคณะวทิยาศาสตรเปดสอนหลกัสตูร ระดบัปรญิญาตร ี 13 หลกัสตูร ระดบัปรญิญาโท 22

หลกัสตูร และระดบัปรญิญาเอก 14 หลกัสตูร

ระดบัปรญิญาตรี ระดบัปรญิญาโท ระดบัปรญิญาเอก

คณติศาสตร* คณติศาสตร คณติศาสตร

การสอนคณติศาสตร

คณติศาสตรประยกุต

สถติ*ิ* สถิติประยุกต                  -

วทิยาการคอมพวิเตอร** วทิยาการคอมพวิเตอร

วทิยาการคอมพวิเตอร (ภาคพเิศษ)                  -

ฟสกิส ฟสกิส ฟสกิส

วสัดศุาสตร** การสอนฟสกิส ฟสกิส (นานาชาต)ิ

ฟสกิสประยกุต ฟสกิสประยกุต

วสัดศุาสตร วสัดศุาสตร

วสัดศุาสตร (นานาชาต)ิ

เคมอีตุสาหกรรม** เคมอีตุสาหกรรม                   -
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ระดบัปรญิญาตรี ระดบัปรญิญาโท ระดบัปรญิญาเอก

เคม*ี, ** เคมี เคมี

ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลย*ี,** เคม ี(นานาชาต)ิ

ชีววิทยา ชีววิทยา ชีววิทยา

จุลชีววิทยา การสอนชวีวทิยา (ภาคพเิศษ) ความหลากหลายทางชวีภาพ

สัตววิทยา จุลชีววิทยาประยุกต   และชวีวทิยาชาตพินัธุ

จุลชีววิทยาประยุกต

ธรณวีทิยา ธรณวีทิยา ธรณวีทิยา

อญัมณวีทิยา** ธรณฟีสกิสประยกุต ธรณวีทิยา (นานาชาต)ิ

ธรณฟีสกิสประยกุต (นานาชาต)ิ

วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม

วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม (นานาชาต)ิ

วทิยาศาสตรคณติศาสตรบรูณาการ

ชวีสารสนเทศศาสตร

หมายเหตุ 1. * มแีผนกาวหนา (Honors program)

2. ** มแีผนสหกจิศกึษา

ขอมลู ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2554
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การปรบัปรงุหลกัสตูรและกระบวนวชิา
กระทรวงศกึษาธกิารไดออกประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่งกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualification Framework for Higher Education: TQF: HEd) ลงวันที่
2 กรกฎาคม 2552 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เปนกรอบมาตรฐานใหสถาบนัอดุมศกึษาใชเปนแนวทางในการพฒันา
หรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิต
ทีม่คีณุภาพและเพือ่ประโยชนตอการรบัรองมาตรฐานคณุวฒุใินระดบัอดุมศกึษาและสำนกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาไดออกประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษาเรือ่งแนวทางกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา
แหงชาต ิพ.ศ. 2552 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2552 นัน้

คณะวทิยาศาสตรจงึไดมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรตามกรอบ TQF โดยปรบัปรงุเนือ้หากระบวนวชิาตางๆ
ใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของสังคมในปจจุบันและสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุตามกรอบ TQF
อยางนอย 5 ดาน โดยความกาวหนาของการปรบัปรงุหลกัสตูรในป 2554 เปนดงันี้

ระดบัปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรในคณะวทิยาศาสตรไดปรบัปรงุใหอยใูนกรอบ TQF เรยีบรอยแลว ทัง้นี้
ไดมกีารเปดและปรบัปรงุกระบวนวชิาในหลกัสตูรดวย

ระดบับณัฑติศกึษาอยใูนระหวางการปรบัปรงุหลกัสตูรเพือ่ใหเปนไปตามกรอบ TQF
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ผลการดำเนนิงาน

ตวัชีว้ดั ผลการดำเนนิงาน
1. รอยละความพงึพอใจของผใูชบณัฑติ 77
2. รอยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดรบังานทำและประกอบ

อาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ป
81

3. ระดบัความสำเรจ็ของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน
ของสวนงาน 4*

4. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 76
5. รอยละของอาจารยประจำทีด่ำรงตำแหนงทางวชิาการ

(รองศาสตราจารยและศาสตราจารย) 18

6. จำนวนนกัศกึษาตางชาตใินแตละป 21
หมายเหต*ุ คะแนนเตม็ 5 คะแนน

ตวัชีว้ดั ผลการดำเนนิงาน

จำนวนผสูำเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญาตรี

605

จำนวนผสูำเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญาโท

159

จำนวนผสูำเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญาเอก

33

ระดบัปรญิญาตรี
605 คน

ระดบัปรญิญาโท
159 คน

ระดับปริญญาเอก
33 คน
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ลำดับ ชือ่-สกลุ สัญชาติ ตำแหนง
หนวยงาน

ที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน

1 Mr. Robert  Molloy อังกฤษ ผูเชี่ยวชาญ ศูนยวิจัย 1 ต.ค. 2554-

วสัดศุาสตร 30 ก.ย. 2555

2 Mr. Gregory Seth Roberts อังกฤษ นักวิจัย ศูนยวิจัย 1 ต.ค. 2554-

หลงัปรญิญาเอก วสัดศุาสตร  30 ก.ย. 2555

3 Mr. Stephen Elliott อังกฤษ นกัวทิยาศาสตร ภาควิชาชีววิทยา 1 ต.ค. 2551-

30 ก.ย. 2563

4 Mr. Sidney Lee Rieb อเมริกัน อาจารยพิเศษ ภาควิชาธรณีวิทยา 1 ม.ิย. 2553-

 31 พ.ค. 2554

5 Mr. Denis Russell Sweatman ออสเตรเลยีน นักวิจัย เครือขาย 16 ส.ค. 2554-

ความเปนเลิศดาน 15 ส.ค. 2555

วสัดนุาโน

เฉพาะทางฯ

6 Mr. Miklos Nils Stephen Bolza ออสเตรเลยีน ผูชวยนักวิจัย เครือขาย 1 ส.ค. 2554-

ความเปนเลิศ 31 ก.ค. 2555

ดานวสัดนุาโน

เฉพาะทางฯ

7 Mr. James Franklin Maxwell อเมริกัน อาจารยพิเศษ ภาควิชาชีววิทยา 1 ต.ค. 2554-

และชวยงานวิจัย 30 ก.ย. 2555

ดานหอพรรณไม

8 Mr. Munetsugu Kawashima ญีป่นุ อาจารยพิเศษ สาขาวชิา 1 ม.ิย. 2554-

วทิยาศาสตร 31 พ.ค. 2555

สิง่แวดลอม

ขอมลูชาวตางประเทศทีป่ฏบิตังิาน ณ คณะวทิยาศาสตร
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หลกัสตูร แผนปกติ แผนกาวหนา แผนสหกิจศึกษา

คณติศาสตร O O X

เคมี O O O

เคมอีตุสาหกรรม O X O

จุลชีววิทยา O X X

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี O O O

ชีววิทยา O X X

ฟสกิส O X X

วสัดศุาสตร O X O

วทิยาการคอมพวิเตอร O X O

ธรณีวิทยา O X X

สถติิ O X O

สัตววิทยา O X X

อญัมณี O X O

หมายเหตุ:  O มกีารเปดสอน    X ไมมกีารเปดสอน

สรปุสถานภาพหลกัสตูร

1.  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  จำนวน 13 หลกัสตูร
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2.  หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ จำนวน 22 หลกัสตูร

3.  หลกัสตูรดษุฎบีณัฑติ จำนวน 14 หลกัสตูร

ชีววิทยา เคมี
เคมี

ธรณีวิทยา
ธรณีวิทยา

(นานาชาต)ิ (นานาชาต)ิ
คณิตศาสตร ฟสิกส

ความหลากหลาย

ฟสิกส
วัสดุศาสตร

วัสดุศาสตร วิทยาศาสตร ทางชีวภาพ
ฟสิกสประยุกต

จุลชีววิทยา

(นานาชาต)ิ (นานาชาต)ิ สิ่งแวดลอม และชีววิทยา ประยุกต

ชาตพินัธุ

การสอน
จุลชีววิทยา

ชีววิทยา ชีววิทยา
ประยุกต

เคมี เคมีอุตสาหกรรม ธรณีวิทยา

(ภาคพเิศษ)

ธรณีฟสิกส
ธรณีฟสิกส

การสอน คณิตศาสตร

ประยุกต
ประยุกต คณิตศาสตร

คณิตศาสตร ประยุกต
ฟสิกส

(นานาชาต)ิ

วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร

การสอนฟสิกส ฟสิกสประยุกต วัสดุศาสตร สถิติประยุกต
สิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม

(นานาชาต)ิ

วิทยาการ
วิทยาการ วิทยาศาสตร

ชีวสารสนเทศ

คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร คณิตศาสตร

ศาสตร
(ภาคพเิศษ) บูรณาการ
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ทนุการศกึษา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไดรับทุนการศึกษา จำนวน 712 ทุน เปนเงิน 35,039,868 บาท
จำแนกเปนระดับปริญญาตรี จำนวน 598 ทนุ เปนเงิน 20,629,250 บาท และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน
114 ทนุ เปนเงนิ 14,410,618 บาท จากแหลงตางๆ ประกอบดวย งบประมาณเงนิรายไดคณะวทิยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กองทุนคณะวิทยาศาสตร ชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร กองทุนศาสตราจารย
ดร. ปรญิญา นตุาลยั  กองทนุวชิา-ศจุกิา เศรษฐบตุร  ทนุ รศ. นวลอนงค  ทนุทวโีชต ิเจตนเสน ทนุจริาพร ผดินอย
ทนุสมพร ใหมแกว  ทนุคลองยาง  ทนุ Geol34  ทนุ Geol36  ทนุพีเ่ชฟรอนใหนองธรณี มช. ทนุสมาคม
ประกนัชวีติไทย (เรยีนดี)  ทนุบรษิทั ปตท. สำรวจและผลติปโตรเลยีม จำกดั (มหาชน)  ทนุบรษิทั กนกสนิ
เอ็กซปอรต อิมปอรต จำกัด  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  ทุนโครงการวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
ทนุโครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย  ทนุโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่
การวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม  ทุนโครงการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย
และทนุสำนกับรหิารจดัการคลสัเตอร สวทช.

ÃÒÂ§Ò¹54.pmd 18/11/2554, 11:1830



Faculty of Science | Chiang Mai University 31

จำนวนทนุการศกึษาจำแนกตามประเภท

ทนุสำหรบัผทูีม่ี ทนุอดุหนนุ ทนุทำงาน โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ อืน่ๆ
ผลการเรยีนดี การศึกษา พิเศษ พสวท. เรยีนด ีมช. เรยีนดวีทิย เพชรทองกวาว
แตขาดแคลน
ทนุทรพัย

จำนวนนกัศกึษาทีไ่ดรบัทนุการศกึษา จำแนกตามระดบัการศกึษา
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สมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนองคกร
ตัวแทนนักศึกษาเกาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เดมิจดัตัง้ในนาม “ชมรมศษิยเกาฯ” ตอมาในป พ.ศ. 2554 ไดรบั
อนุมัติใหจดทะเบียนเปนองคกรนิติบุคคลในนามสมาคมศิษยเกาฯ  เมื่ อวันที่
9 สิงหาคม 2554 มีนายชาลี ตั้งจีรวงษ เปนนายกสมาคมฯ และรองศาสตราจารย
ดร. เรอืงศร ี  วฒัเนสก เปนผปูระสานงานประจำศนูยภาคเหนอื ซึง่มทีีท่ำการประจำ
ศูนยภาคเหนืออยูที่อาคาร SCB 2 หอง 2008 (อาคาร 40 ป) คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และไดทำพิธีเปดที่ทำการสมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2554 โดยศาสตราจารย ดร. พงษศกัดิ์
อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปด และ
ยงัมคีณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ จากกรงุเทพมหานคร ผบูรหิารมหาวทิยาลยั ผบูรหิาร
คณะวิทยาศาสตร คณาจารย  ศิษยเกา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร  ประมาณ
250 คน  มารวมพธิเีปดทีท่ำการในครัง้นีฯ้ พรอมกบัรบัชมการแสดงของนกัศกึษาปจจบุนั
ซึ่งสรางความประทับใจใหกับผูรวมงานฯ

นอกจากนี ้ ในป พ.ศ. 2554 สมาคมฯ ไดจดักจิกรรมหารายไดเพือ่สนบัสนนุ
เปนทนุการศกึษาใหแกคณะและมหาวทิยาลยั (ซึง่ทำเปนประจำทกุป)  รวมทัง้กจิกรรม
สาธารณกุศลตางๆ  รายละเอียดการดำเนินงานของสมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศษิยเกาสมัพนัธ โทรศพัท 0 5394 1990 หรอื http://alumni.science.cmu.ac.th/ หรอื
http://facebook.com/pages/สมาคมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

สมาคมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร
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พนัธกจิที ่ 2
การวจิยั
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การเผยแพรผลงานวจิยั
ในป พ.ศ. 2553 คณะวทิยาศาสตรไดสนบัสนนุใหนกัวจิยัเผยแพรผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการ

ทางสื่อตางๆ เชน เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับประเทศ และการประชุมวิชาการระดับ
ประเทศ ดงันี้

1. บทความวจิยัทีไ่ดรบัการตพีมิพในวารสารวชิาการสากลทีอ่ยใูนฐานขอมลู ISI Web of Science
จำนวน 211 ผลงาน

2. บทความวจิยัทีไ่ดรบัการอางองิ (citation) ใน refereed journal ในฐานขอมลูระดบันานาชาติ
จำนวน 104 ผลงาน

หมายเหต:ุ  ขอมลูขางตน รายงานตามปปฏทินิ (พ.ศ.) เมือ่  28 ตลุาคม 2554

จำนวน (ผลงาน)
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3. ในปงบประมาณ 2554 มกีารนำเสนอผลงานวจิยั ณ ตางประเทศ 44 ผลงาน  นอกจากนี ้บคุลากรของ
คณะวทิยาศาสตรไปทำวจิยัระยะสัน้ ณ ตางประเทศ 13 คน และเขารวมสมัมนาหรอืประชมุ 32 คน

นำเสนอผลงาน

ทำวิจัยระยะสั้น

สมัมนา/ประชมุ

จำนวน

(เรื่อง/คน)
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แหลงเงนิทนุวจิยั

ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย

9,024,300 บาท
(9.46%)

ทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
86,405,315 บาท

(90.54%)

ในปงบประมาณ 2554 คณะวทิยาศาสตรไดรบัการสนบัสนนุเงนิทนุวจิยัทัง้จากภายในมหาวทิยาลยั และ
จากภายนอกมหาวทิยาลยั รวมทัง้สิน้ 95,429,615 บาท ซึง่แบงเปนแหลงทนุจากภายในมหาวทิยาลยั จำนวน
9,024,300 บาท และจากภายนอกมหาวทิยาลยั จำนวน 86,405,315 บาท
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พนัธกจิที ่ 3
การบรกิารวชิาการ
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40

14

8

การบรกิารวชิาการ
แบงออกเปน  3 รปูแบบ ไดแก

1. การบริการวิชาการแกโรงเรียน โดยการจัดคายโอลิมปกวิชาการใหแกนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน
การจดักจิกรรมสปัดาหวทิยาศาสตร  และการจดัอบรมใหกบัครวูทิยาศาสตร รวมถงึบคุลากรในสถานศกึษา
ระดบัอดุมศกึษาอื่นๆ   โดยมโีครงการทีจ่ดัทัง้สิน้จำนวน 40 โครงการ

2. การจดัสมัมนา อบรม และฝกปฏบิตักิารใหแกบคุลากรในหนวยงานภาครฐับาลภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม
และแกหนวยงานรฐับาลอื่นๆ  เชน โรงพยาบาล  ตำรวจ และกรมสงเสรมิการเกษตร เปนตน โดยมโีครงการ
ทีจ่ดัทัง้สิน้จำนวน 14 โครงการ

3. การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูชุมชนและภาคเอกชน โดยการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ
สัมมนา อบรม ประชุมเชิงวิชาการทั้งระดับคณะ ภาควิชาและศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ศวท-มช.) การเปนวิทยากรบรรยาย การใหคำปรึกษาแกหนวยงานตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี
โครงการทีจ่ดัทัง้สิน้จำนวน 8 โครงการ

สถาบนัการศกึษา

หนวยราชการ

ชมุชนหรอืภาคเอกชน

จำนวนโครงการทีใ่หบรกิาร

0 10 20 30 40 50
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การบรกิารวชิาการรปูแบบอืน่ๆ
Chiang Mai Journal of Science

คณะวิทยาศาสตรไดจัดทำวารสารวิชาการเพื่อเปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร
แกบคุลากรและประชาคมวทิยาศาสตร ในชือ่ Chiang Mai Journal of Science โดยเปนวารสารภาษาองักฤษ
ทีม่กีำหนดพมิพปละ 4 ฉบบั ในเดอืนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม ปจจบุนัมคีาดชันผีลกระทบ
อางองิ (impact factor) ประจำป 2010 จากบรษิทั Thomson Reuters ISI เทากบั 0.340 จดัอยใูนอนัดบั
ที ่ 38 จากวารสารทัง้หมด 57 ในหมวด Multidisciplinary Sciences และไดรบัการบรรจใุนฐานขอมลูสากล
ดงันี้

Science Citation Index Expanded (also known as SciSearch®)
Journal Citation Reports/Science Edition
Scopus
Biological Abstracts
BIOSIS Previews
Chemical Abstracts
SciFinder Scholar
Zentralblatt f r Mathematik

ทัง้นีผ้สูนใจสามารถเขาชมเวบ็ไซตของวารสารไดที ่ http://it.science.cmu.ac.th/ejournal/
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ความรวมมอืทางวชิาการ
คณะวิทยาศาสตรไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการในระดับตางๆ เพื่อเปน

การสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก ทั้งยังเปนการแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการรวมกับหนวยงาน
ตางๆ โดยแบงเปนการลงนามในบนัทกึขอตกลงฯ กบัหนวยงานภายในประเทศ รวม 14 ฉบบั และหนวยงาน
ตางประเทศ (11 ประเทศ) รวม 29 ฉบบั ดงันี้
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สปัดาหวทิยาศาสตร 2554
คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
จดังานสปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาต ิประจำป 2554 สวนภมูภิาค

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำป 2554 สวนภูมิภาค
ระหวางวนัที ่18-20 สงิหาคม 2554 ณ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2554  มีพิธีถวายราชสดุดี ถวายพานพุมสักการะ
พระบรมสาทิศลักษณ พระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งได
รับเกียรติจากหมอมหลวงปนัดดา
ดิศกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
กลาวถวายราชสดุดีฯ และมอบโล
แ ก อ า จ า ร ย คณ ะ วิ ท ย า ศ า สต ร

มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย ดร. พงษศักดิ์
อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานกลาวเปดงาน และ

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะ
วทิยาศาสตร กลาวรายงานความเปนมาของการจดังาน

นอกจากนี ้หมอมหลวงปนดัดา ดศิกลุ ผวูาราชการจงัหวดัเชยีงใหม
ศาสตราจารย ดร. พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย ดร. สมัพนัธ สงิหราชวราพนัธ คณบดคีณะวทิยาศาสตร
นายคะซูโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญญี่ปุน ณ นครเชียงใหม และ ดร. เคน
สนัตธิรรม ปลดัเทศบาลนครเชยีงใหม ยงัไดรวมกนัตดัรบิบิน้เพือ่เปดงาน
สปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาต ิประจำป 2554 สวนภมูภิาค อยางเปนทางการ
ณ ลานอะตอม ชัน้ 1 อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร
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พนัธกจิที ่ 4
การทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม
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กจิกรรมทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม

19 พฤศจกิายน 2553 “กจิกรรมยีเ่ปงรำลกึประจำป 2553”
มกีารตกแตงซุมประตูปาและประกวดการประดิษฐกระทง
ณ บรเิวณโถงชัน้ 1 อาคาร 40 ป

29 ธนัวาคม 2553 “งานทำบญุตกับาตร
การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรประจำป 2553
และงานเลี้ยงสังสรรคสงทายปเกา-ตอนรับปใหม 2554”
ณ หองโถงและหองบรรยาย SCB2100 ชัน้ 1 อาคาร 40 ป

13 เมษายน 2554
“งานประเพณีสงกรานตจังหวัดเชียงใหมประจำป 2554”
รวมขบวนแหพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เสนทางจากสถานีรถไฟเชียงใหมถึงวัดพระสิงหวรมหาวิหาร
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22 เมษายน 2554 “พิธีรดน้ำดำหัวคณบดี
และผอูาวโุสคณะวทิยาศาสตรประจำป 2554”
ณ บรเิวณโถงชัน้ 1 อาคาร 40 ป

23 เมษายน 2554

“พิธีทำบุญทอดผาปาสามัคคี”

เพื่อสมทบทุนกอสราง

ศาลาเอนกประสงควัดฝายหิน

ณ วดัฝายหนิ ต.สเุทพ

อ.เมือง จ.เชียงใหม
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27 เมษายน 2554 “พธิดีำหวัคณบดแีละผอูาวโุสสำนกังาน
คณะวทิยาศาสตร” เนือ่งในโอกาสประเพณ ีปใหมเมอืง
ณ  บรเิวณโถงชัน้ 1 อาคาร 40 ป

16 มถินุายน 2554
“พิธีไหวครูประจำป 2554”
ณ บรเิวณโถงชัน้ 1 อาคาร 40 ป
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6 กรกฎาคม 2554 “พิธีหลอเทียนพรรษาประจำป 2554”

ณ บรเิวณโถงชัน้ 1 อาคาร 40 ป

13 กรกฎาคม 2554  ถวายเทียนพรรษาถวายผาอาบน้ำฝน

และทอดผาปาสามัคคีเนื่องใน “วันเขาพรรษาประจำป 2554”

ณ วัดบอน้ำอุน อ.แมออน จ.เชียงใหม

20 กรกฎาคม 2554

“พิธีบายศรีสูขวัญและขันโตกประจำป 2554” จัดโดย

สโมสรนักศึกษา ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ป
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บคุลากรทีไ่ดรบัการเชดิชเูกยีรติ

      อาจารย ดร. ธนะศกัดิ ์หมวกทองหลาง นายอดลุย ยาวชิยั
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร สังกัดภาควิชาธรณีวิทยา

กลุมขาราชการ ตำแหนงประเภทวิชาการ

ผชูวยศาสตราจารย ดร. สคุนธ  ประสทิธิว์ฒันเสรี
สังกัดภาควิชาสถิติ

กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ กลุมขาราชการ ตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
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 กลมุพนกังานมหาวทิยาลยัประจำ สายปฏบิตักิาร

นายประยทุธ  คณุหลวง
สงักดังานบรกิารการศกึษาและพฒันาคณุภาพนกัศกึษา

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร

นายณรงค คำตยุ นายวรเศรษฐ สุวรรณมณีโชค
สังกัดงานบริหารทั่วไป สงักดังานการเงนิ การคลงัและพสัดุ

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร สำนักงานคณะวิทยาศาสตร

กลุมลูกจางประจำ กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน)
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วาที ่ร.ต. อาจารย ดร. ชยัสทิธิ ์ บรรจงประเสรฐิ สงักดัภาควชิา
ฟสกิสและวสัดศุาสตร ไดรบัรางวลั Best Paper Award in Processing
ในหวัขอ “Spray Forming of a High Strength Al-Cu-Li-Mg-Ag-Zr Alloy”
จากการประชุมวิชาการโลหะวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4 (The 4th

Thailand Metallurgy Conference, TMETC4) ณ กรนีเนอร ีรสีอรท เขาใหญ
อ.ปากชอง จ.นครราชสมีา ระหวางวนัที ่17-19 พฤศจกิายน 2553

รองศาสตราจารย ดร. จรญู จกัรมณุ ี สงักดัภาควชิาเคม ีคณะ
วทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เขารบัโลรางวลัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม
ชางทองคำ ประจำป 2553 จากศาสตราจารยเกยีรตคิณุ นพ. อาวธุ ศรสีกุรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในประเภทนักวิจัยดีเดน สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่
25 มกราคม 2554

รองศาสตราจารย ดร. จรูญ จักรมุณี  สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการคัดเลือกจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ใหไดรบัรางวลัศษิยเกาดเีดน ดานผลงานเดน ประจำป 2554 เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2554 ในงาน
สงัสรรคศษิยเกา “Science Night 2011” ณ แหลงสมาคมนายทหาร พล ม2 รอ ในกองพลทหารมา
ที ่2 รกัษาพระองค กรงุเทพฯ
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นางสาวปทมา จักษุรัตน หัวหนางานบริหารทั่วไป สำนักงาน
คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการนำเสนอ
ผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่อง
“ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” จากการประชุมวิชาการวิจัย
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 “ ราชพฤกษ
วชิาการ ’54”  ณ โรงแรมตกัสลิา จ.มหาสารคาม ระหวางวนัที ่30 มนีาคม-
1 เมษายน 2554

อาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวน 3 คน ไดรับรางวัลทุนเมธีวิจัย
สกว. (TRF Research Scholar) ประจำป 2554  จากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.)

1. ผชูวยศาสตราจารย ดร. อนชุา วชัระภาสร สงักดัภาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร ผลงานวจิยั
หวัขอ “การศกึษาสมบตัเิทอรโมอเิลก็ทรกิของระบบวสัดผุสมตวันำและฉนวนออกไซด” (A study
of thermoelectric properties of mixed conductor and insulator material system) 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กมลพรรณ  เพ็งพัด สังกัดภาควิชา
ฟสิกสและวัสดุศาสตร ผลงานวิจัยหัวขอ “การวิจัยและพัฒนา
อิเล็กโทรเซรามิกไรสารตะกั่ว แกวและแกวเซรามิกชีวภาพเพื่อ
การประยุกตทางอิเล็กทรอนิกสและการแพทย” (Research and
development of lead free electroceramics, bioglasses and glass-
ceramics for electronic and medical applications)

3. รองศาสตราจารย ดร. อภินภัส รุจิวัตร สังกัดภาควิชาเคมี ผลงานวิจัยหัวขอ “อิทธิพล
การกำหนดโครงสรางของสารประกอบโลหะ-อินทรียชนิดใหมดวยอันตรกิริยาอยางออน”
(Structure directing effect of weak intermolecular interactions in the fabrication of new
functional metal-organic compounds)
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ศาสตราจารย ดร. เกต ุ กรดุพนัธ สงักดัภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม ไดรบัการคดัเลอืกเปนอาจารยดเีดนแหงชาต ิปอมท ประจำป 2553 สาขาวทิยาศาสตร
เทคโนโลย ีเมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2554 ณ หอประชมุกองทพัเรอื กรงุเทพฯ

รองศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ  เหลาศิริถาวร สังกัดภาควิชาฟสิกส
และวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และรองผูอำนวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับรางวัล
นกัวทิยาศาสตรรนุใหม สาขาฟสกิส ประจำป 2554 “มอนตคิารโล” งานวจิยัเพือ่
ตอยอดอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส ซึง่จดัโดยมลูนธิสิงเสรมิวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ ทั้งนี้ ผูที่ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม จะไดรับโล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ณ ศูนยการประชุมไบเทค
บางนา กรงุเทพฯ

รองศาสตราจารย ดร. ชศูร ี  ไตรสนธ ิอดตีอาจารยประจำภาควชิา
ชวีวทิยาและรองศาสตราจารย ดร. ยวุด ีพรีพรพศิาล สงักดัภาควชิาชวีวทิยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับรางวัลผูมีคุณูปการตอ
การดำเนนิงานดานความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย สาขาผเูชีย่วชาญ
ทางดานน้ำจดื จากสำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554
ณ โรงแรมเมธาวลยั อ.ชะอำ จ.เพชรบรุี
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นกัศกึษาทีไ่ดรบัการเชดิชเูกยีรติ

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรไดรับรางวัลชมเชย
ในการแขงขันสุดยอดนักพัฒนาเกมแหงประเทศไทย SIPA GAME
Contest & Award 2010 ซึง่ม ี2 ผลงาน ไดแก  ประเภท Console Game
ผลงานชื่อ “เกมทอไท” สมาชิกประกอบดวยนางสาวรักษสุดาภรณ
วุฒิการณ และนักศึกษาจากวทิยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลย ี โดยมี
อาจารยเบญจมาศ  ปญญางาม เปนอาจารยที่ปรึกษา และประเภท
Social Networking Game ผลงานชือ่ “7 Epic on the Earth Drift on the
Water” สมาชิกประกอบดวยนายบรรณสรณ มโนรส นางสาวสพุชิา
เชยโต และนายสถาพร ศรีบุญแดง โดยมีอาจารยวรวุฒิ ศรีสุขคำ
เปนอาจารยทีป่รกึษา ณ Royal Paragon Hall ชัน้ 5 สยามพารากอน

กรงุเทพฯ ระหวางวนัที ่14-17 ตลุาคม 2553

นายพรอมพงศ  สกุณัศลี และนายนษ ิตนัตธิารานกุลุ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอร ไดรบัรางวลั Bronze Award จากการสง
ผลงานเขาประกวดในงาน Samart Innovation Awards
2010 ในโครงการชือ่ The Complex Adaptive Market
Simulation System และมีการจัดแสดงบอรดผลงาน
ทีไ่ดรบัรางวลัภายในงานดวย  วนัที ่22 ธนัวาคม 2553
ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผูชวยศาสตราจารย
ดร. เสมอแข  สมหอม เปนทีป่รกึษาโครงการ
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นายสรุยิาวชิญ  เชษฐเมทนิ ีนกัศกึษาชัน้ปที ่1 คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม ไดรบัการคดัเลอืกใหเปน 1 ใน 19 ตวัแทนยวุชนประชาธปิไตย เพือ่การพฒันา
ความรูดานประชาธิปไตย ประจำป 2554 จากสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
เพื่อเดินทางไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนยุวชนประชาธิปไตย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหวางวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหยุวชนไดนำความรู
และประสบการณมาประยุกตใชในการสรางเครือขายขยายผลดานประชาธิปไตย
ตอไป ซึ่งการคัดเลือกตัวแทนยุวชน พิจารณายุวชนจากทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจ
ในการดำเนนิงานสรางเครอืขายดานประชาธปิไตย และสนบัสนนุการดำเนนิงานของสำนกังาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรอยางตอเนื่อง

นายณฐัวฒัน พลวนั นกัศกึษาชัน้ปที ่1 คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
ไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 40 คน ของฑูตไบเออรเพื่อสิ่งแวดลอมประจำป 2554
จากการประกวดโครงการดานสิ่งแวดลอมเพื่อสิ่งแวดลอมประจำป 2554 และยังได
เขารวมกิจกรรมคายสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณและทักษะความรู
ดานสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 25-28 สิงหาคม 2554 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนเยาวชนไทยรวมเดินทางไปทัศนศึกษา
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

นางสาวภัทริน หลอตระกูลงาม นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร เปนตัวแทนเยาวชน
เขารวมการแขงขนั Asia Pacific Bridge Federation Championships 48th วนัที ่15-24 มถินุายน 2554
ณ กรงุกวัลาลมัเปอร ประเทศมาเลเซยี
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การประกนัคณุภาพการศกึษา

วนัที ่23-24 มถินุายน 2554
“รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คณุภาพการศกึษาภายในคณะวทิยาศาสตรประจำ
ปการศกึษา 2553 จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม”
โดยผลคะแนนการประเมนิเฉพาะตวับงชีข้อง  
สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)
ไดเทากบั 4.09 คะแนน (คะแนนเตม็ 5)
ซึง่อยใูนเกณฑระดบัดี

วนัที ่25 มนีาคม 2554
“การประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรดูานประกนัคณุภาพ
การศกึษาระหวาง 4 สถาบนั ไดแก
มหาวิทยาลัยแมโจ
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
และคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม”

วนัที ่7 กมุภาพนัธ-4 มนีาคม 2554
“โครงการตรวจเยี่ยมและประเมินการประกัน
คณุภาพการศกึษาระดบัภาควชิา/ศนูย/สำนกังาน
ประจำป 2554 คณะวทิยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม”
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กองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีคุณปรีชา โกวิทยา ดำรงตำแหนงประธาน
กรรมการกองทนุคณะวทิยาศาสตร มกีารจดักจิกรรมเพือ่หารายไดสมทบกองทนุคณะวทิยาศาสตร ดงันี้

1. จดัการแขงขนัโบวลิง่การกศุลประจำป 2554 เมือ่วนัที ่ 31 กรกฎาคม 2554
2. จัดซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติม
3. จัดโครงการรณรงคเพื่อทุนการศึกษาและจัดซื้อครุภัณฑการเรียน-การสอน

โดยใบเสรจ็รบัเงนิจากการบรจิาคดงักลาวสามารถนำไปลดหยอนภาษไีด 2 เทา
4. จำหนายของที่ระลึก
5. จัดตั้งกองทุนยอยและเงินรับฝากกองทุนของภาควิชาตางๆ
6. จัดกิจกรรมสาธารณกุศลบริจาคสิ่งของเพื่อชวยเหลือ

ผูประสบอุทกภัย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
เมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2554 และรวมกบัมหาวทิยาลยั
บริจาคเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองทุนคณะวิทยาศาสตรไดจัดสรรดอกผลจาก
กองทนุคณะวทิยาศาสตรเพือ่เปนทนุการศกึษา/ทนุสนบัสนนุพฒันาอาจารย-ขาราชการ
และทุนสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรเปนจำนวนเงิน 900,000 บาท
สำหรับเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นอกจากนีย้งัไดรบัเงนิบรจิาคจากการระดมทนุการศกึษาของศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร
โดยการบริจาคผานสมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร

กองทนุคณะวทิยาศาสตร
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การสงเสรมิสขุภาพนกัศกึษาและบคุลากร
หองออกกำลงักายคณะวทิยาศาสตร

คณะวทิยาศาสตรเปดใหบรกิารหองออกกำลงักาย (Fitness Room) แกคณาจารย เจาหนาที ่นกัศกึษา
ศิษยเกา และผูเกษียณของคณะวิทยาศาสตร โดยเริ่มเปดใหบริการมาตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2554
เปนตนมา โดยเก็บคาบริการคนละ 10 บาทตอครั้ง เปดใหบริการทุกวันทำการ (จันทร-ศุกร) ชวงเวลา
16.30-18.30 น. ยกเวนวนัพธุ เปดใหบรกิารตัง้แตเวลา 13.00-18.30 น.
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1) คณบดคีณะวทิยาศาสตร ที่ปรึกษา
2) Dr. Robert  Molloy ที่ปรึกษา
3) รองคณบดฝีายแผนและพฒันา ประธานกรรมการ
4) รองคณบดฝีายวชิาการ รองประธานกรรมการ
5) ผชูวยคณบดฝีายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ กรรมการ
6) ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปยรตัน นมิมานพภิกัดิ์ กรรมการ
7) อาจารย ดร. นพกาญจน  จนัทรเดช กรรมการ
8) อาจารย ดร. วส ุ ปฐมอารยี กรรมการ
9) อาจารย ดร. มนพร  มานะบญุ กรรมการ

10) อาจารย ดร. บญุสม  บษุบรรณ กรรมการ
11) อาจารย ดร. จรีพร  เพกเกาะ กรรมการ
12) อาจารย ดร. ละอองนวล ศรสีมบตัิ กรรมการ
13) อาจารยวรลกัษณ องัศวุรางกรู กรรมการ
14) อาจารย ดร. จอมขวญั  มรีกัษ กรรมการ
15) หัวหนางานบริหารทั่วไป กรรมการ
16) หวัหนางานการเงนิ การคลงัและพสัดุ กรรมการ
17) วาทีร่อยตร ีรชัพล  วงคไชย กรรมการ
18) นายพเิชษฐ  เทพสวุรรณ กรรมการ
19) หวัหนางานนโยบายและแผนและประกนัคณุภาพการศกึษา กรรมการและเลขานกุาร
20) นายประยทุธ  คณุหลวง กรรมการและผชูวยเลขานกุาร
21) นางสาวอจัฉราภรณ  จนัทรแดง กรรมการและผชูวยเลขานกุาร
22) นางสาวสริลิกัษณ  ไชยวงศ กรรมการและผชูวยเลขานกุาร

คณะกรรมการจดัทำรายงานประจำป 2554
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สารบญั
หนา

สารคณบดี 1
ปณธิาน 2
ลกัษณะองคกร 3
สภาพแวดลอมขององคกร 4
โครงสรางองคกร 6
คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ 7
คณะกรรมการบรหิารประจำคณะ 8
ผูชวยคณบดี 10
หวัหนางาน 11
บคุลากร นกัศกึษา งบประมาณ 12
บคุลากร (จำแนกตามประเภท) 13
อาจารย (จำแนกตามภาควชิา) 14
จำนวนนกัศกึษา 16
งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรร ป 2553-2554 17
อาคารสถานที่ 18
ผลการดำเนนิงานตามพนัธกจิของคณะ 19

• พนัธกจิที ่1 การผลติบณัฑติ 21
♦หลกัสตูร 23
♦การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชา 25
♦ผลการดำเนนิงาน 26
♦ขอมลูชาวตางประเทศทีป่ฏบิตังิาน ณ คณะวทิยาศาสตร 27
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สารบญั (ตอ)
หนา

♦สรปุสถานภาพหลกัสตูร 28
♦ทนุการศกึษา 30
♦สมาคมศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร 32

• พนัธกจิที ่2 การวจิยั 33
♦การเผยแพรผลงานวจิยั 35
♦แหลงเงนิทนุวจิยั 37

• พนัธกจิที ่ 3 การบรกิารวชิาการ 39
♦การบริการวิชาการ 41
♦การบรกิารวชิาการรปูแบบอืน่ ๆ 42
♦ความรวมมอืทางวชิาการ 43
♦สปัดาหวทิยาศาสตร 2554 44

• พนัธกจิที ่4 การทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม 45
♦กจิกรรมทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม 47

บุคลากรที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ 51
นักศึกษาที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ 56
การประกนัคณุภาพการศกึษา 58
กองทนุคณะวทิยาศาสตร 59
การสงเสรมิสขุภาพนกัศกึษาและบคุลากร 60
คณะกรรมการจดัทำรายงานประจำป 2554 61
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